
Ingredientes

Salmão

Descrição Benefícios para o seu pet

O salmão é uma deliciosa fonte de proteína e 
de ácidos gordos Ómega-3, EPA e DHA, bem 
como de vitaminas B, potássio, selénio e 
astaxantina.

A proteína do salmão ajuda a preservar a 
saúde dos ossos e a prevenir a perda de 
massa muscular. Os ácidos gordos Ómega-3 
ajudam o seu companheiro a ter um pelo 
brilhante e uma pele saudável. Ao mesmo 
tempo, reforça o sistema imunitário e ajuda a 
reduzir inflamações e a melhorar a função das 
articulações e a mobilidade em geral.

Quinoa É um dos alimentos naturais mais populares 
do mundo e a quinoa é incrivelmente nutritiva. 
É uma semente relacionada com o espinafre e 
não tem qualquer presença de glúten. Com 
elevados níveis de proteínas e vitaminas B1, 
B2 e B6 e E, ainda fornece magnésio, fosfato, 
ferro, cálcio, potássio e vários antioxidantes 
benéficos para o seu animal.

Tem propriedades hipoalergénicas, alta 
digestibilidade e é uma excelente fonte de 
energia. Com propriedades anti-inflamatórias e 
antioxidantes, a quinoa também é um 
elemento-chave na manutenção da saúde do 
trato digestivo do seu animal de companhia e 
é ideal para cães ou gatos com problemas 
digestivos ou intolerâncias alimentares.

Couve chinesa Cultivado pela primeira vez na China há 
milhares de anos, o bok choy, também 
conhecido como couve chinesa, pertence à 
família crucífera dos vegetais, que inclui os 
brócolos, couve e couve-flor. Com poucas 
calorias, o bok choy é uma excelente fonte de 
selénio, vitamina C, vitamina K, vitamina A, 
folato, cálcio, vitamina B6 e selénio.

O bok choy tem um alto teor de cálcio não 
lácteo que é fundamental para o seu patudo 
ter ossos e dentes mais fortes. A vitamina A 
ajuda a desenvolver os olhos de cachorros e 
gatinhos e a vitamina C ajuda a estimular o 
sistema imunológico. Por seu lado, o selénio 
desempenha um papel crucial na função 
tiroide, na função cognitiva e na prevenção do 
cancro. O consumo de vegetais crucíferos 
também tem sido associado a uma diminuição 
do risco de doenças cardiovasculares.

Algas marinhas A alga marinha é uma alga castanha grande 
que cresce em água salgada rica em 
nutrientes perto de frentes costeiras. Tem o 
mais amplo espectro de minerais e vitaminas 
de qualquer grupo de plantas do mundo. A 
alga marinha é uma das fontes naturais mais 
ricas de aminoácidos e também contém iodo, 
um mineral essencial para a função tireoidiana 
saudável e ferro para apoiar a circulação.

A alga marinha é amplamente reconhecida 
pela sua riqueza em iodo, que ajuda a 
estimular o sistema glandular e o metabolismo 
do seu patudo. Outros benefícios incluem a 
ajuda na reparação dos tecidos, na aceleração 
do metabolismo (e, consequentemente, na 
perda de peso), além de impedir a formação de 
placa dentária e tártaro.

Óleo de Coco O óleo de coco é extraído de cocos maduros e 
assume a forma de um óleo comestível que 
pode e deve ser usado em alimentos para 
humanos e animais de companhia. É uma 
fonte de ácidos gordos saturados, a maioria 
dos quais são triglicerídeos de cadeia média.

Além de ser uma excelente fonte de energia, o 
óleo de coco melhora a saúde da pele e do 
pelo, ajuda na digestão e reduz as a 
possibilidade de desenvolvimento de doenças 
da pele e as reações alérgicas. Além disso, os 
seus ácidos gordos são incrivelmente úteis na 
função cognitiva. Segundo vários estudos, o 
óleo de coco também pode ser benéfico na 
prevenção de infeções por pragas e no 
tratamento de picadas.

Óleo de Fígado de
Bacalhau

O óleo de fígado de bacalhau é considerado 
um suplemento e um ingrediente conceituado, 
pois tem altos níveis de EPA e DHA e também 
vitaminas A e D.

O óleo de fígado de bacalhau contém ácidos 
gordos Ómega-3 que ajudam a reduzir a 
inflamação no corpo - que é a principal causa 
de doenças como doenças cardíacas, artrite e 
problemas relacionados com a pele. Como 
outros suplementos naturais baseados em 
gordura, promove um pelo brilhante e saudável 
e reduz consideravelmente a queda de pelo.

Açafrão O açafrão é um tempero em pó que vem de 
uma planta asiática da família do gengibre. É 
considerado um superalimento que pode ser 
usado com segurança na comida do seu 
animal de companhia.

O composto ativo do açafrão é a curcumina. A 
curcumina possui propriedades antioxidantes, 
anti-inflamatórias, antivirais, antibacterianas, 
antifúngicas e cicatrizantes. O açafrão é usado 
para ajudar a combater doenças como artrite, 
diabetes, cancro, doenças hepáticas, 
problemas gastrointestinais e muito mais. 
Também promove a saúde do coração e do 
fígado, o alívio da dor e é um agente de 
desintoxicação natural.

Salmão biológico com quinoa, couve 
chinesa & curcuma
Alimento completo para cães de todas as idades e tamanhos 

400g
Ingredientes: salmão fresco* 82%, quinoa* 10%, couve chinesa* 
5%, minerais 1%, alga marinha, óleo de coco*, óleo de fígado de 
bacalhau, curcuma* *biológico.  

Aditivos (por kg) Aditivos nutricionais: vitamina A 2200 UI, 
vitamina D3 180 UI, vitamina E 12 UI, sulfato cúprico de cobre 
penta-hidratado 1,6 mg, óxido de manganês II 0,9 mg, sulfato de 
zinco monohidratado 15 mg, selenito de sódio 0,07 mg. 

Constituintes analíticos: proteína bruta 13,7%, matéria gorda 
bruta 5,8%, cinza bruta 1,2%, fibra bruta 0,7%, teor de humidade 
77%. 131 kcal/100 g.  


